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Výhody digitálnych aplikácií na farme a výzvy v ich využívaní  

 

Dánsky farmár Knud Bay-Smidt sa delí o svoje skúsenosti s digitálnymi nástrojmi 

 

Dánsky farmár Knud Bay-Smidt založil v roku 1987 svoju vlastnú farmu, ktorá pestovala obilie, 

olejniny a trávové semeno na jeho 300 hektároch pôdy. V súčasnosti využíva niekoľko 

digitálnych aplikácií. Aké sú výhody ale aj výzvy, ktorým čelí? 

Knud: „Dánske ministerstvo poľnohospodárstva uľahčuje poľnohospodárom začiatok práce s 

digitálnymi nástrojmi. Poskytuje napríklad bezplatný prístup k programu s názvom Crop Sat 

a tiež školenie na jeho používanie. Crop Sat umožní poľnohospodárovi stiahnuť si satelitnú 

mapu jeho polí, vložiť požadované množstvo napríklad dusíka a aplikácia mu poskytne údaj 

o správnom množstve hnojiva. Ďalšou aplikáciou, ktorú používam, je FarmTrack. Je to 

jednoduché sledovacie zariadenie GPS, ktoré 

je namontované na traktoroch a 

poľnohospodárskych vozidlách na sledovanie 

ich pohybu. Pomáha pri kontrole, či je na pole 

aplikované správne množstvo hnojiva a 

správnou rýchlosťou. Aplikácia môže tiež 

poslúžiť ako poznámkový blok, takže ním tiež 

označujem miesta na mojom poli, na ktorých 

som napríklad našiel burinu.“ 

Podľa Knuda existuje veľa výhod, pokiaľ ide o používanie digitálnych aplikácií. "Poskytujú 

podrobné informácie o vašej pôde, jej výživovom obsahu a úrodovom potenciáli. Ak aplikujete 
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hnojivo veľmi presne, pomôže zabrániť prekrývaniu, čo minimalizuje riziko podania prílišného 

hnojenia.“ 

Používanie digitálnych aplikácií je však aj náročné. Knud: „Hlavnou výzvou je, že musím 

používať rôzne digitálne nástroje. Sejem iba v apríli a septembri, preto sa nástroj, ktorý na 

to používam, používa iba dvakrát ročne, takže je ťažké sa s tým zoznámiť a plne ho vedieť 

ovládať. Spolu s tým prichádza aj otázka, ako si vyberať technológiu, ktorá vyhovuje vašim 

potrebám, keďže existuje veľa možností. Ďalšia vec, s ktorou sa trápim je jazyk, ktorý 

používajú vývojári softvéru. Používajú veľa slov, ktoré my ako poľnohospodári nepoužívame, 

čo niekedy sťažuje pochopenie."  

„Podľa môjho názoru najlepší spôsob, ako začať, 

je opýtať sa ostatných poľnohospodárov na 

digitálne nástroje, ktoré používajú. Internetové 

fóra sú v tomto veľmi užitočné. Práve teraz, v 

čase epidémie Covid-19, sa aj digitálne 

technológie ukazujú ako nevyhnutné. Môj 

poľnohospodársky poradca nemôže navštíviť 

moju farmu, takže som mu namiesto toho poslal 

fotografie plodín. Tiež som sa pripojil k webináru 

o softvéri, ktorý pomáha vytvárať predpísané mapy.“ 

„Vždy majte na pamäti, že na začiatku nie je ľahké pracovať s digitálnymi nástrojmi. Učíte sa 

tým, že s nimi robíte. Schopnosť získať všetky výhody presnej technológie je nepretržitý 

proces a práve sme s ním začali. Našťastie dodávatelia väčšiny digitálnych nástrojov ponúkajú 

niekoľko hodín bezplatného školenia, ktoré uľahčuje začatie práce. A ak ešte nie ste 

presvedčení, pozrite sa na digitálny úspech susediacich fariem.“ 

 

Projekt: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/news/inspirational-ideas-benefits-

and-challenges 
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Informácie o projekte a kontakt:  

Knud Bay-Smidt 

Mail: kbs@skylinemail.dk  

Twitter: @BayKbs  

Web stránka: https://cropsat.com/ 

 

EIP-AGRI Contact  

Ina Van Hoye 

Communication officer 

EIP-AGRI Service Point 

ina.vanhoye@eip-agri.eu  

+32 486 90 77 43 
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